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Cultura

Girona // Els Bombers de la 
Generalitat van rebre ahir 
unes seixanta trucades de 
ciutadans a causa de les in-
tenses pluges que a prime-
ra hora de la tarda van caure 
a les ciutats de Girona, Salt i 
Quart. El cos de bombers va 
haver d’actuar per inundaci-
ons a la via pública, en baixos 
d’habitatges i canalitzacions 
d’edificis.

Alertes als bombers 
per les fortes pluges

meteorologia

MalGrat de Mar // Els bom-
bers van haver de desallotjar 
ahir 400 persones de l’hotel 
Luna Park per un foc que hi 
va començar ahir al migdia. 
Van caldre 31 dotacions de 
bombers per extingir l’incen-
di, que es va iniciar al magat-
zem de l’hotel i es va estendre 
principalment a les habitaci-
ons a través dels conductes 
de ventilació. A la cinquena 
planta el foc va cremar qua-
dres de comandament elèc-
tric i cables, i els bombers van 
revisar les plantes per des-
cartar possibles afectacions 
estructurals.

Un incendi fa 
desallotjar 400 
clients d’un hotel

turisme

SitGeS // Un pescador de 50 
anys va ser trobat ahir mort, 
per causes desconegudes, a 
l’interior de la seva embar-
cació a 50 milles de Sitges. 
Segons Salvament Marítim, 
una embarcació d’esbarjo 
va localitzar el pesquer ahir 
al migdia. L’home va sortir a 
pescar dilluns i no va tornar 
al port d’Aiguadolç, i se n’ha-
via ordenat la cerca.

Un pescador trobat 
mort a la seva barca

successos

barCelona // Carlus Padrissa, 
director de La Fura dels Baus 
i encarregat de l’òpera Orfeo i 
Eurídice, de Glück, va presen-
tar ahir l’obra, que s’estrena-
rà demà passat al Festival de 
Peralada, amb la participa-
ció de 38 músics  de BandArt, 
que fan també d’actors. És un 
arriscat muntatge que situa 
l’escena en un infern ple de 
referents comuns.

la Fura porta l’Orfeu 
de Glück a peralada

òpera

«Qui em volia fora 
del Teatro Español 
era la dreta. Doncs 
m’hi vaig quedar»

«Fem teatre per 
comprendre tot 
el que ens envolta»

A Mario Gas (Montevi-
deo, 1947) se’l veu encantat 
de la vida. Ha superat les cent 
funcions d’Un tranvía llama-
do deseo, el clàssic de Tennes-
see Williams que no va dubtar 
“ni dos segons” a acceptar di-
rigir: “Hauria estat molt ruc”, 
insisteix, a mig camí de la seva 
temporada al Teatre Tívoli de 
Barcelona (fins al 31 de juliol), 
dins del Festival Grec. 

En realitat, no va ser un en-
càrrec, sinó un oferiment. “La 
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toni polo
barcelona

Mario Gas, la setmana passada, a l’Hotel Pulitzer de Barcelona. arnau bach

«El sud que inhibeix 
les ànsies de llibertat 
és el paradigma de 
la nostra societat»

«El teatre està de 
festa perquè ha 
guanyat una gran 
actriu: Ariadna Gil»

Però Gas n’ha trobat més, 
de sorpreses: “Tot muntatge 
comporta sempre sorpreses, 
perquè tot el procés de creació 
és col·lectiu, tothom hi diu la 
seva, aporta coses, intentem 
esbrinar tot el que podem de 
l’obra. Un fa obres per intentar 
comprendre millor el que ens 
envolta… si no fos així, ni ho 
intentaríem. Quina mandra!”

És la manera d’entendre el 
teatre que té un mestre com és 
Gas: “El teatre sobre el paper 
és literatura dramàtica, la gran 
virtut que té és que quan aga-
fes un seguit d’actors i muntes 
l’obra és sempre diferent d’al-
tres muntatges, i és aquí quan 
aprens moltes coses. Entenent 
tots plegats l’obra, fem un ca-
mí dialèctic entre tots, i això 
és el que és enriquidor. Tots 
a l’una, però respectant sem-
pre la disparitat de criteris, des 
del convenciment de la dis-
cussió i de la dialèctica, no des 
del rebuig a les idees pròpies, 
seguint només el toc de xiulet 
del director”.

la pel·lícula omnipresent

No es pot negar que l’obra 
que tots plegats han muntat 
és molt similar a la pel·lícula 
d’Elia Kazan, immortalitza-
da per un glamurós Marlon 
Brando. Mario Gas ho reco-
neix, però fins a un cert punt: 
“La història és la mateixa per-
què beu del mateix text que la 
pel·lícula, i no està escamote-
jada en cap moment”, argu-
menta. “Hem volgut explicar 
la història d’aquesta gent, que 
ens sembla encara molt for-
ta, molt complexa i que par-
la de l’afany de la gent de ser 
estimada, de societats deca-
dents i societats emergents, 
de mites de poder dins del mi-
crocosmos personal, familiar i 
del barri. I de societats absolu-
tament tancades que, encara 
que siguin aparentment libe-
rals, no deixen respirar la gent 
i a qui molesta molt l’envien a 
la presó o al manicomi. Aques-
ta societat del sud dels Estats 
Units que reprimeix les ànsi-
es de llibertat, no és més que 
un paradigma de la societat  

occidental evoluciona-
da, liberal, que realment és 
tan fotuda com aquesta de  
Williams”. 

Gas considera que la ver-
sió cinematogràfica d’Un 
tranvía… és una icona de la 
història del cinema. Ell volia 
que la gent anés al teatre sen-
se els prejudicis que, inevita-
blement, tenen del film. “El 
cinema mana més en la me-
mòria de la gent”, diu. “Però 
hi ha qui no l’ha vist, o qui ja 
ni se’n recorda, o qui només 
recorda un Marlon Brando 
de chapeau…”. Amb Álamo, 
qui fa de Stan (és a dir, de 
Brando), “hem construït un 
personatge menys glamurós 
que Brando, però que està en 
el text de Williams: agressi-
vitat, tendresa, ironia i sen-
tit de l’humor també hi són, 
en el personatge original. Al 
Brando, en canvi, et venien 
ganes d’acaronar-lo”.

Feina a Madrid

Mentre Un fràgil equilibri, 
d’Edward Albee, inaugura-
rà el festival Temporada Alta 
de Salt-Girona i la veurem al 
Lliure, Mario Gas prepara Fo-
llies, el musical del mestre del 
gènere Stephen Sondheim 
que mai no s’ha fet a Espa-
nya, amb Vicky Peña i Carlos 
Hipólito, que estrenarà al ge-
ner al Teatro Español. 

Allà ha tingut la seva ca-
sa els darrers vuit anys, on ha 
fet una tasca molt important 
per a Madrid. “Hem obert a 
tothom un teatre tancat en si 
mateix (per a bé o per a mal), 
a estils diferents de teatre, 
música, dansa, de Madrid 
i de fora, a coproduccions. 
Hem obert una segona sala, 
el Matadero”. Va superar el 
pitjor moment, quan va es-
tar a punt de dimitir arran 
de la polèmica i la no-repre-
sentació de Lorca eran todos, 
de Pepe Rubianes: “Els amics 
em van fer veure que qui em 
volia fora era tota la dreta de 
Madrid, que estaven molt 
contents perquè marxava. I 
aquí segueixo”.

Té la possibilitat de reno-
var el contracte al capdavant 
del teatre públic de Madrid, 
però encara no ho ha deci-
dit. Admet que a la capital 
s’hi troba com a casa: “La di-
ferència entre el món teatral 
de Madrid i Barcelona pràc-
ticament no existeix. Hi ha 
qui està interessat a dir que 
és molt diferent, per les pi-
cabaralles entre les dues ciu-
tats, entre el català i el caste-
llà… Però sempre són inte-
ressades. El poble, la repúbli-
ca del teatre, els qui estimem 
la paraula i abordem els pro-
blemes parlant, especulant 
sobre els problemes però mai 
amb maniobres polítiques, 
no demanem que ningú dei-
xi de ser qui és estigui on  
estigui”. D

entreviSta » Mario Gas dirigeix ‘Un tranvía llamado deseo’ al Tívoli

responsabilitat artística és tota 
meva”, diu, satisfet. La propos-
ta incloïa la seva parella, Vicky 
Peña, que faria de Blanche 
Dubois. Pel que fa a Roberto 
Álamo, que seria Stanley Ko-
valski, es va posar d’acord amb 
la producció (Juanjo Seoane). 
Calia fer audicions i Mario Gas 
tenia moltes ganes de veure 
en acció alguns artistes. I es 
va trobar sorpreses agrada-
bles. La primera, Ariadna Gil. 
“Va fer una audició perfecta: 
té prou energia per constru-
ir l’Stella idònia. Penso que el 

teatre està de festa perquè ha 
guanyat una actriu”. La cata-
lana, de fet, feia 13 anys que 
no pujava a un escenari. Tam-
bé li ha encantat retrobar-se 
amb Àlex Casanovas, que dó-
na vida a Mitch, el pretendent 
de Blanche. Amb els quatre 
protagonistes, el gros de l’obra 
estava garantit: la coneguda 
història de Blanche, l’atracti-
va dona del sud carregada de 
prejudicis, alcohòlica i fracas-
sada, que topa amb un altre 
món quan visita la seva ger-
mana Stella, a Nova Orleans.


